RESUMO
O presente trabalho aborda um tema de enorme relevância à assistência de
enfermagem, ao paciente portador de DA. A doença de Alzheimer foi descrita em 1906
pelo psiquiatra e neuropatologista Aloés Alzheimer, que ao fazer uma autópsia,
descobriu lesões dentro dos neurônios, os quais apareciam atrofiados em vários
lugares do cérebro, e cheios de placas estranhas e fibras retorcidas, enroscadas umas
nas outras. Trata-se de uma doença cerebral degenerativa, de etiologia desconhecida,
de desenvolvimento lento, porém contínuo e afeta a memória, mas pode também
conduzir a outros problemas, tais como confusão, mudanças de humor e
desorientação no tempo e no espaço. O diagnóstico é um momento de muita tensão
tanto para família quanto para o paciente, já que diante da confirmação diagnóstica,
toda a família se programará para um nova fase, onde irá requerer muita dedicação e
amor, para lidar com essa nova condição do idoso. A assistência de enfermagem é
voltada para a educação em saúde visando garantir a segurança e que as
necessidades do paciente sejam supridas, outro fator importante é estimular o
autocuidado e a socialização desse paciente, garantindo assim uma assistência
holística e humanizada. Este trabalho teve como objetivo geral: identificar como se
realiza a assistência de enfermagem ao portador de Alzheimer e como objetivos
específicos: identificar a relação enfermeiro e familiares/cuidadores de pacientes com
DA e quais os cuidados de enfermagem na promoção da saúde do portador de DA. O
estudo se deu através de revisão literária com estudos relacionadas ao tema, os
matérias utilizados foram livros e artigos de iniciação científica. A pesquisa se deu
entre os meses de janeiro a maio de 2013. Após análise do material disponível,
constatou-se que a assistência de enfermagem é extremamente importante, tanto para
o paciente quanto para os seus familiares, uma vez que esse a enfermagem está
diretamente ligada ao cuidado, e o paciente com DA necessita de cuidado
especializado, para garantir que os efeitos nocivos da patologia sejam minimizados.
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ABSTRACT
This paper discusses an issue of great relevance, nursing care to patients with AD.
Alzheimer's disease was first described in 1906 by psychiatrist and neuropathologist
Alzheimer Aloe to do an autopsy, lesions found within neurons, which appeared
atrophied brain in various places, and boards full of strange and twisted fibers, tangled
together. It is a degenerative brain disease of unknown etiology, development slow but
continuous and affects memory, but can also lead to other problems, such as
confusion, mood swings and disorientation in time and space. The diagnosis is a time
of great tension for both family and for the patient, as before diagnostic confirmation,
the whole family is programmed into a new phase, which will require a lot of dedication
and love to deal with this new condition of the elderly. Nursing care is focused on
health education in order to ensure the safety and the patient's needs will be met,
another important factor is to encourage self-care and socialization that patient care
thus ensuring a holistic and humane. This study aimed to: identify how it performs
nursing care to patients with Alzheimer's disease and specific objectives: to identify the
nurse and family / caregivers of AD patients, identify which nursing care in health
promotion Carrier DA.O study was through literature review of studies related to the
theme, the materials used were books and articles scientific initiative, the research took
place between January and May 2013. After analysis of the available material it was
found that nursing care is extremely important, both for patients and for their families,
since this is directly related to nursing care, and patient with AD requires specialized
care to ensure the deleterious effects of the disease are minimized.
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